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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kuantitatif, seperti yang 

diungkapkan oleh Sugiyono (2012, p.11) penelitian kuantitatif adalah sebagai 

metode penelitian yang memiliki landasan pada filsafat positivism, penelitian 

kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, instrumen 

penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, dan analisis bersifat kuantitatif 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu bertujuan untuk menghubungkan 

atau mencari sebab akibat dari antara dua atau lebih variabel yang diteliti 

(Kriyantono, 2012, p. 69). Adapun pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu 

brand ambassador dan brand image. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 

menjelaskan hubungan atau pengaruh antara brand ambassador terhadap brand 

image. 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei, Menurut Kriyantono (2012, p. 

59) metode survei merupkan metode riset yang menggunakan kuesioner instrument 

pengumpulan data yang dianggap mewakili prioritas tertentu. 
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Peneliti memilih metode survei karena bertujuan untuk memperoleh 

informasi tentang pengaruh brand ambassador terhadap brand image dari sejumlah 

responden yang dianggap mewakili populasi tertentu. 

3.3 Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi 

Populasi menurut Sugiyono (2012, p. 80) wilayah generalisasi yang terdiri 

dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

dapat dijadikan bahan untuk dipelajari dan kemudiann ditarik kesimpulannya 

oleh peneliti. Target populasi dalam penelitian ini adalah followers instagram 

Ruangguru yang berusia 13 sampai 22 tahun atau yang statusnya adalah siswa 

SMP, SMA, dan Mahasiswa S1. Data populasi penelitian ini diperoleh dari 

jumlah followers instagram Ruangguru yang diakses pertama kali oleh peneliti 

pada 4 April 2018, yaitu berjumlah 270.000 followers. 

Gambar 3.1 

Screenshoot Profile Instagram Ruangguru 

 

Sumber: http://instagram.Ruangguru, diakses 4 April 2018 

Pengaruh Brand Ambassador..., Pretty Praya Tasya, FIKOM, 2018

http://instagram.ruangguru/


38 
 

Penelitian ini ditujukan untuk orang yang berusia 13 sampai 22 tahun dan 

masih beraada di jenjang pendidikan, karena peneliti ingin mengetahui apakah 

brand ambassador Ruangguru berpengaruh terhadap brand image followers 

Ruangguru yang masih mengenyam pendidikan SMP, SMA, dan Mahasiswa 

S1. Selain itu, Ruangguru sendiri merupakan aplikasi belajar online yang 

dikhususkan untuk jenjang pendidikan . 

Penelitian ini dilakukan pada media sosial instagram Ruangguru karena 

seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang bahwa instagram menjadi salah 

satu media sosial yang aktif digunakan Ruangguru untuk melakukan 

komunikasi pemasarannya. Selain itu, instagram merupakan aplikasi yang 

paling sering dignuakan oleh masyarakat Indonesia.  

3.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono (2012, p. 120) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua hal yang ada pada populasi, contohnya seperti 

disebabkan oleh keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.   

Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul mewakili. 

Teknik penarikan samplel yang digunakan pada penelitian ini adalah non 

probability sampling,  yaitu teknik yang memberikan peluang (kesempatan) 

yang sama bagi setiap unsur-unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel (Ruslan, 2017, p. 156).  
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Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu pemilihan sampel didasarkan pada karakteristik tertentu yang 

dianggap mempunyai karakteristik tertentu yang dianggap memiliki kaitan 

dengan populasi yang sudah diketahui sebelumnya ( Ruslan, 2017 p. 157)  

Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan Rumus Slovin, yaitu : 

 

Keterangan: 

n : Ukuran  sampel 

N: Ukurann Populasi 

E : Nilai kritis yang diinginkan 5% 

Maka jumlah populasi di sini adalah 270.000 dan tingkat kesalahan yang 

dihendaki adalah 5% dengan tingkat akurasi sebesar 90%. Penggunaan batasan 

toleransi 0,05%. Maka pada penelitian ini jumlah sampel yang digunakan 

adalah: 𝑛 =
270.000

1+270.000(0,05)²
 

𝑛 =
270.000

1+675
  

𝑛 =
270.000

676
= 𝟑𝟗𝟗  400 responden 
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3.4 Operasionalisasi Variabel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yang pertama adalah 

brand ambassador yang merupakan variabel X. Adapun variabel tersebut dapat 

diukur melalui dimensi-dimensi berikut ini :  

1. Visibility :  Melihat seberapa jauh popularitas Iqbaal Ramdahan sebagai 

brand ambassador Ruangguru dan bagaimana penampilannya di depan 

khalayak  

2. Credibility : Kredibilitas Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador 

dilihat dati keahlian, seperti pengetahuan Iqbaal Ramadhan tentang produk 

yang ia iklan kan dan kemampuannya yang dipercaya oleh khalayak bahwa 

kredibilitasnya sudah mewakili Ruangguru.  

3. Attraction : Daya tarik Iqbaal Ramadhan sebagai  brand ambassador yang 

mampu berhasil mengubah opini dan perilaku khalayak seperti kepesonaan 

tampilan fisik dan kesamaan atau gaya serupa dengan khalayaknya.  

4. Power : Iqbaal Ramadhan sebagai brand ambassador memiliki kekuatan 

untuk “memerintahkan” target audience untuk menarik khalayak.  

Selanjutnya adalah brand image Ruangguru yang menjadi variabel Y dalam 

penelitian ini.  Adapun variabel tersebut dapat diukur dengan menggunakan 

beberapa dimensi, yaitu: 

1. Strength of Brand Association :  Informasi mengenai Ruangguru yang masuk 

ke dalam ingatan khalayak sasaran dan cara mempertahankannya sebagai 

bagian dari brand image yang diiklankan.   
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2. Favorable of Brand Asssociation :  Asosiasi – asosiasi yang dapat 

diharapkan oleh khalayak sasaran (desireable) dan dapat disampaikan 

(delivered) secara sukses oleh Ruangguru.  

3. Uniqueness of Brand Association : keunikan yang dimiliki oleh Ruangguru  

yang bisa menjadi keunggulan, dan menyebabkan khalayak sasaran tertarik 

untuk menggunakannya. 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi variabel 

Variabel 

Penelitian 
Dimensi Indikator Skala 

Brand 

ambassador 

Viscap Model 

Rossiter dan 

Percy dalam 

Royan (2004, p. 

15) 

Visibility 

 

o Popularitas Brand 

ambassador 

o Kesesuaian Brand 

ambassador 

Likert 

1-4 

Credibility 

 

o Kepercayaan terhadap 

Brand ambassador 

o Keahlian dari Brand 

ambassador  

Attraction 

 

o Kepesonaan (Likability) 

yang dimiliki Brand 

ambassador 

o Kesamaan 

o Kesesuaian yang menjadi 

model yang digemari 

Power 

o Kemampuan Brand 

ambassador untuk 

mempengaruhi khalayak 

o Kemampuan brand 

ambasador mempersuasi 

khalayak 

Brand image 

Keller (2013) 

 

Strength of Brand 

Association 

 

o Pikiran Konsumen tentang 

merk 

o Pengaruh faktor 

komunikasi 
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o Komunikasi yang 

konsisten 

Favorable of 

Brand Association 

 

o Asosiasi yang dapat 

diharapkan 

o Asosiasi dapat 

disampaikan secara sukses 

Uniqueness of 

Brand Association 

 

o Hal-hal spesifik yang 

selalu dikaitkan dengan 

merk 

o Keunikan Produk 

o Sesuatu yang dapat 

diunggulkan 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data (input) merupakan suatu langkah dalam metode  yang 

ilmiah dengan melalui prosedur yang sistematik, logis, dan proses pencarian data 

yang valid, baik boleh secara langsung atau tidak langsung untuk keperluan analisis 

dan pelaksanaan pembahasan suatu penelitian secara benar untuk menemukan 

kesimpulan, memperoleh jawaban, dan sebagai upaya untuk memecahkan suatu 

persoalan yang dihadapi oleh peneliti Ruslan (2017, p. 27). Pada penelitian ini, 

peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

3.5.1 Pengumpulan Data Primer 

Menurut Ruslan (2017, p. 23) kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

penelitian, dan pada kondisi tertentu pihak peneliti tidak perlu hadir. 

Responden yang diberi kuesioner adalah followers dari instagram Ruangguru 

atau yang telah ditetapkan menjadi sampel penelitian, kuesioner berisi 
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pertanyaan yang sesuai dengan variabel penelitian Brand ambassador dan 

Brand image. Kuesioner dalam penelitian ini disebarkan online melalui 

bantuan Googleform, dengan memanfaatkan instagram dalam penyebarannya.  

3.5.2 Pengumpulan Data Sekunder 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data pengumpulan sekunder. 

Data sekunder menurut Sugiyono (2012, p. 225) merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 

atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

jurnal penelitian, skripsi, pencarian online, dan buku referensi. 

3.6 Teknik Pengukuran Data 

Menurut Kriyantono (2012, p. 95) metode dalam pengumpulan data 

merupakan teknik atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. 

Peneliti menggunakan skala likert yang umum menggunakan peringkat empat 

angka penliaian, dengan urutan sangat tidak setuju hingga sangat setuju. 

 Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala empat poin, 

Peneliti menggunakan skala empat poin untuk menghindari jawaban ragu-ragu. 

Berikut adalah instrumen dari skala likert yang digunakan, 

Tabel 3.2 

Skala Likert 

No Alternatif Jawaban Skor 

1 Sangat Tidak Setuju 1 

2 Tidak Setuju 2 

3 Setuju 3 

4 Sangat Setuju  4 
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Sebelum instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data, maka 

perlu dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat adakah 

korelasi antar variabel.  

3.6.1 Uji Validitas 

Untuk menguji validitas,  peneliti menyebarkan kuesioner kepada 40 

responden untuk uji validitas Pre-Test. Kemudiann, data yang terkumpul 

diinput ke dalam IBM SPSS 23 lalu diuji dengan cara uji Confirmatory Factory 

Analysis dan adapun alat uji yang digunakan, yaitu Bartlett’s Test dan Kaiser 

Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Adanya korelasi 

atau tidak antar variabel dapat dilihat apabila nilai KMO lebih besar dari 0,50 

dan tingkat signifikansi Bartlett’s Test kurang dari 0,05 (5%). 

Tabel 3.3 

Hasil Uji Validitas KMO X 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,812 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 225,104 

df 45 

Sig. ,000 

Sumber : Pengolahan data dengan IBM SPSS 23.0 

Dari data hasil penelitian pada tabel 3.2 menjabarkan bahwa seluruh 

pertanyaan mengenai brand ambassador Iqbaal Ramadhan seluruhnya 

dinyatakan valid. Karena hasil nilai KMO lebih besar dari 0,5, yaitu sebesar 

0,812. Selain itu, nilai Bratlett’s test juga signfikan 0,000 atau lebih kecil dari 

0,05. 
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Kemudian dilanjutkan dengan uji validitas yang kedua yaitu pada indikator 

dari brand image atau variabel Y, berikut adalah hasil uji validitas yang kedua  

Tabel 3.4 

Hasil Uji Validitas KMO Y 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,840 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 249,623 

df 55 

Sig. ,000 

Sumber : Pengolahan data SPSS 23. 

Berikutnya, berdasarkan dari data hasil penelitian pada tabel di atas, dapat 

dilihat bahwa nilai KMO variabel Y sebesar 0,840, yang artinya seluruh 

instrumen penelitian variabel Y valid, karena nilai KMO lebih besar dari 0,05. 

Selain itu nilai Barlett’s test memiliki hasil yang signifikan yaitu 0,000 lebih 

kecil dari 0,05.  

Setelah melakukan uji validitas instrumen, selanjutnya dilakukan uji 

reliabilitas. Menurut Rahmat Kriyantono ( 2006, p. 145), mengatakan bahwa 

alat ukur disebut reliabel bila alat ukur secara konsisten memberikan hasil atau 

jawaban yang sama terhadap gejala yang sama meskipun digunakan berulang 

kali.  
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3.6.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas ini memiliki arti bahwa alat ukur stabil, dapat diandalkan, dan 

juga tetap. Dasar pengambilan keputusan ini dalam uji reliablitas dijelaskan 

sebagai berikut :  

1. Jika, cronbach’s alpha < 0,60 maka tidak reliabel 

2. Jika, cronbach’s alpha > 0,60 maka reliabel 

Artinya data menunjukan reliabel atau tidaknya diketahui apabila 

cronbach’s alpha  dari satu variabel lebih dari 0,60, tetapi apabila cronbach’s 

alpha kurang dari 0,60 maka variabel tersebuh dinyatakan tidak reliabel. Pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan IBM SPSS versi 23 berikut ini akan 

dijelaskan  hasil dari pengujian reliablitas yang dilakukan oleh peneliti, sebagai 

berikut:  

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas X 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,909 10 

Sumber: Pengolahan data SPSS 23.0 

Dari hasil data tabel uji reliablitas di atas, variabel X atau brand ambassador 

Iqbaal Ramadhan dengan jumlah 10 butir pertanyaan. Sehingga, dapat bahwa 

variabel brand ambassador Iqbaal Ramadhan reliabel karena cronbach’s alpha 

sebesar 0,909 yaitu lebih besar dari angka 0,60. 
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Kemudian, pengujian reliablitas selanjutnya adalah variabel Y yaitu brand 

image Ruangguru, yang dijelaskan sebagai berikut :  

Tabel 3.6 

Hasil Uji Reliablitas Y 

Reliability Statistics 

Cronbach’s Alpha N of Items 

,918 11 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 23 

Selanjutnya, melihat hasil yang terdapat pada tabel C ronbach’s Alpha, 

maka dapat dilihat variabel Y yaitu brand image Ruangguru  dengan 11 butir 

pertanyaan dinyatakan reliabel, karena cronbach’s alpha sebesar 0,918 yaitu 

lebih besar dari angka 0,06.  

3.6.3 Uji Normalitas 

Langkah terakhir dalam teknik pengukuran data yaitu dengan melakukan uji 

normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang harus dilakukan sebagai 

langkah awal untuk setiap analisis multivariate. Jika terdapat normalitas maka 

residual akan dengan baik terdistribusi secara normal dan independen, 

walaupun uji normalitas untuk suatu variabel sebenernya tidak terlalu 

diperlukan  akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal  atau mendekati normal (Ghozali, 2012, p. 29-30). Uji 

normalitas dilakukan menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov.  
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Tabel 3.7 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardize

d Residual 

N 406 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 2,12903782 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,066 

Positive ,051 

Negative -,066 

Test Statistic ,066 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

Berdasarkan tabel tersebut didapatkan hasil signifikan adalah 0,066. Nilai 

tersebut lebih besar dari 0,066. Hal ini menunjukan bahwa data yang terdistribusi 

normal. 

3.6.4 Uji Korelasi 

Teknik analisis data pada uji korelasi digunakan untuk mengetahui koefisien 

korelasi atau kekuatan suatu hubungan antar variabel yang diuji serta 

membuktikan hubungan hipotesis antar variabel tersebut. Korelasi merupakan 

angka yang menyatakan arah dalam bentuk hubungan positif atau negatif serta 

kuatnya suatu hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam besarnya 

koefisien korelasi (Sugiyono, 2010, p. 224). Data yang diperoleh oleh peneliti 

dalam penelitian ini adalah data interval sehingga peneliti menggunakan 

korelasi Product Moment (Pearson’s Correlation). Menurut Sugiyono (2010, p. 
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228) teknik korelasi product moment digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan suatu hipotesis hubungan (asosiatif) pada dua variabel apabila 

data yang diperoleh berbentuk interval atau rasio. Adapun rumus korelasi 

Product Moment menurut Kriyantono (2016, h. 175) adalah : 

 

Ket : 

rxy = koefisien korelasi Pearson’s Product Moment 

N = jumlah individu dalam sampel 

X = angka mentah untuk variabel X 

Y = angka mentah untuk variabel Y 

 

Uji korelasi ini digunakan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel 

yang dilihat berdasarkan koefisien korelasi. Adapun nilai koefisien korelasi adalah 

Tabel 3.8 

Nilai Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

Kurang dari 0.20 Hubungan rendah sekali; lemas sekali 

0.20 – 0.39 Hubungan rendah tetapi pasti 

0.40 – 0.70 Hubungan yang cukup pasti 

0.71 – 0.90 Hubungan yang tinggi; kuat 

Lebih dari 0.90 Hubungan yang sangat tinggi; kuat 

sekali  

Sumber: Kriyantono, 2010, p.170 
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Tabel 3.9 

Uji Korelasi 

Correlations 

 XTOTAL YTOTAL 

XTOTAL Pearson Correlation 1 ,751** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 406 406 

YTOTAL Pearson Correlation ,751** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 406 406 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Pengolahan data SPSS 23 

Tabel 3.9 merupakan hasil pengolahan data uji korelasi penelitian. Tabel 

tersebut menunjukan bahwa nilai hitung korelasi pada brand ambassador sebesar 

0,751dan nilai nilai hitung korelasi pada brand image juga sebesar 0,751.  

Maka, hubungan antara brand ambassador dan brand image adalah sebesar 

0,751 dan nilai koefisien korelasi pada brand ambassador dan brand image ini 

memiliki tingkat hubungan yang tinggi atau kuat berdasarkan tabel 3.8 yaitu dengan 

nilai interval 0,71-0,90 memiliki tingkat hubungan yang tinggi atau kuat. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah peneliti mengumpulkan seluruh data dan 

informasi yang diperlukan dalam suatu peneltian, biasanya peneliti akan melakukan 

beberapa tahapan persiapan data untuk memudahkan proses analisis dan 

Pengaruh Brand Ambassador..., Pretty Praya Tasya, FIKOM, 2018



51 
 

intepretasinya, (Ruslan. 2017, p. 166). Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 

oleh peneliti melalui kuesioner dan diolah menggunakan program SPSS Versi 23.  

Selanjutnya, peneliti melakukan Uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji 

yang harus dilakukan sebagai langkah awal untuk setiap analisis multivariate. Jika 

terdapat normalitas maka residual akan dengan baik terdistribusi secara normal dan 

independen, walaupun uji normalitas untuk suatu variabel sebenarnya tidak terlalu 

diperlukan  akan tetapi hasil uji statistik akan lebih baik jika semua variabel 

berdistribusi normal  atau mendekati normal (Ghozali, 2012, p. 29-30).  

Terakhir, pada penelitian ini peneliti melakukan uji regresi untuk mengetahui 

pengaruh variabel X terhadap Y dan bagaimana prediksinya. Berdasarkan rumus 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012, p. 261) bahwa analisis regresi linier 

sederhana sebagai berikut:  

Y = a + bX 

Y= Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi X 
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